JAARVERSLAG 2021

Versie 11 maart 2022

Inhoud
Bestuursverslag.................................................................................................................................................................... 3

Oprichting ........................................................................................................................................................ 3
Doelstelling ...................................................................................................................................................... 3
Belangrijkste risico’s en onzekerheden ........................................................................................................... 3
Doelrealisatie ................................................................................................................................................... 4
Financieel beleid .............................................................................................................................................. 6
ANBI-status ..................................................................................................................................................... 7
Governance ...................................................................................................................................................... 7
Communicatie met belanghebbenden .............................................................................................................. 7
Vooruitblik 2022 .............................................................................................................................................. 8
Jaarrekening ....................................................................................................................................................................... 10

Balans per 31 december 2021 ........................................................................................................................ 10
Kasstroomoverzicht ....................................................................................................................................... 12
Toelichting ..................................................................................................................................................... 13
Doelstelling................................................................................................................................................................ 13
Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling ................................................................................................. 13
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten........................................................................................... 14
Controleverklaring ............................................................................................................................................................. 18

Pagina 2 van 18

Bestuursverslag
Oprichting
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is opgericht op 9 november 2000 en gevestigd te Amsterdam.
De statuten zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld op 22 februari 2019 bij notaris Van Doorne N.V. te Amsterdam.

Doelstelling
Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei heeft tot doel:
- het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de jaarlijkse herdenking en viering van de bevrijding en het
daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam;
- het actief betrekken van bedrijven in Nederland bij voormelde activiteiten.

Missie en Visie
Het fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor
de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Het fonds nodigt bedrijven uit
om naast een financiële bijdrage, personeel en klanten actief te betrekken bij herdenken en vieren. Een voorbeeld
hiervan is de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen.
Het fonds draagt bij aan activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei die het oogmerk hebben vernieuwingen in
gang te zetten en het fonds honoreert bijzondere projecten, bijvoorbeeld in het kader van lustrumjaren. De bijdragen van
het fonds zijn niet bedoeld voor de reguliere taken van het Nationaal Comité; die worden gefinancierd door de
Rijksoverheid. In de afgelopen 20 jaar zijn met de bijdragen van het Nationaal Fonds tientallen bijzondere projecten
gerealiseerd.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het voornaamste financiële risico waarmee het Nationaal Fonds 4 en 5 mei wordt geconfronteerd behelst het niet meer
beschikbaar komen van bijdragen door bedrijven, waardoor er geen middelen beschikbaar zijn om projecten van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei te ondersteunen. Om de gevolgen van dit risico te beperken hanteert het bestuur als beleid
dat het totaal van de aanwezige reserve minimaal driemaal de jaarlijkse verplichting bedraagt.
De financiële consequenties vanwege alle coronamaatregelen hebben in 2021 een aantal bedrijven genoodzaakt om hun
bijdrage niet te continueren. Ter voorkoming van verdere afname van de bijdragen wordt er in het voorjaar 2022 ingezet
op een actieve werving van nieuwe bedrijven.
Ook geldt de besteding aan de gestelde doelen als onzekerheid voor deelnemende bedrijven. Het bestuur zal jaarlijks
kritisch de inhoud van de projectaanvragen alsook de overige bestedingen afwegen.
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Doelrealisatie
Bedrijven 2021
Werving bedrijven
In het boekjaar 2021 hebben drieëntwintig bedrijven (2020: 27 bedrijven) positief gereageerd op het verzoek van het
Nationaal Fonds om een bijdrage te leveren. De totale toegezegde bijdrage van deze bedrijven bedroeg in dit jaar
€ 135.000 (2020: € 160.000). Aan overige donaties zijn geen bedragen ontvangen (2020: € 6.240). De financiële
consequenties vanwege alle coronamaatregelen hebben in 2021 een aantal bedrijven genoodzaakt om hun bijdrage niet
te continueren.
Naast de financiële bijdrage richt de werving zich op maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven bij de actuele
thema’s vrijheid en democratie. Het stimuleren van deelnemende en nieuwe bedrijven om een meer maatschappelijke
rol op het gebied van het thema op zich te nemen, stond in 2021 met name in het teken van de nieuwe meerjarige
publiekscampagne van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hiertoe is in 2021 een klankbordgroep in het leven geroepen
met daarin marketing- en communicatieprofessionals vanuit Aegon, Heineken, Kamer van Koophandel, NS, Talpa &
samhoud creative tech. De adviezen vanuit deze klankbordgroep zijn als zeer waardevol ervaren en hebben eraan
bijgedragen dat de focus van de campagne is scherp gesteld. Tevens wordt hiermee een grotere betrokkenheid van het
bedrijfsleven gerealiseerd in het proactief uitdragen van de communicatieboodschap.
Deelnemende bedrijven in 2021
AEGON N.V.
Amerborgh Nederland B.V.
Bank Nederlandse Gemeenten
Damen Holding B.V.
Deloitte B.V.
Detailresult Groep N.V.
Dura Vermeer Groep
Ernst & Young Accountants LLP
Familie Tax
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Heineken International B.V.
Houthoff Buruma
ING Bank N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Loyens & Loeff N.V.
Nationale Nederlanden Group
Nederlandse Spoorwegen N.V.
NIBC Bank N.V.
NWB Bank (v/h Nederlandse Waterschapsbank N.V.)
Siemens Nederland N.V.
Van den Tweel Groep B.V.
Eén bedrijf wenst niet genoemd te worden en is daarom niet in bovenstaand overzicht vermeld.
Er zijn doorgaans jaarlijks bijdragen om-niet te vermelden van bedrijven die het fonds middels een bijdrage in natura
hebben gesteund. In 2021 is deze bijdrage beperkt geweest vanwege de annuleringen of beperkte uitvoering van
geplande programmering als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf boekjaar 2022 zullen de bijdragen om-niet nader
worden toegelicht.
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Bijdragen aan projecten
Het Nationaal Fonds heeft in 2021 twee projecten van het Nationaal Comité financieel mede mogelijk gemaakt.
Ontwikkeling communicatiecampagne 2021 – 2025
Een financiële bijdrage van € 150.000 is geleverd aan het ontwikkelen van een nieuwe meerjarige
communicatiestrategie, een daarop afgestemde campagne en de daarbij behorende communicatiemiddelen. Vanwege de
aanhoudende coronamaatregelen, is besloten de nieuwe campagne pas in 2022 uit te brengen. De voorbereidingen en
ontwikkeling van deze campagne is uitgewerkt in 2021.
Vernieuwing Oorlogsmonumentendatabase
Een financiële bijdrage van € 82.569 is geleverd aan het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de
Oorlogsmonumentendatabase. Het vernieuwen en verrijken van de database liep gelijk met de vernieuwing van de
website www.4en5mei.nl.
Nederland telt meer dan 4.000 oorlogsmonumenten. Deze oorlogsmonumenten vervullen een waardevolle functie bij
het herdenken van de oorlogsslachtoffers. Bij veel monumenten worden jaarlijks herdenkingen gehouden. Op 4 mei,
maar ook op andere data met een historische betekenis zoals de Bevrijdingsdag van een specifieke plaats of van een
bombardement, razzia of fusillade. Al deze oorlogsmonumenten komen samen in de Oorlogsmonumentendatabase op
www.4en5mei.nl. Deze database geeft een overzicht van alle Nederlandse monumenten in binnen- en buitenland en
maakt zichtbaar wie en wat we herdenken. Het brengt de herinnering aan de oorlog dichtbij. De
Oorlogsmonumentendatabase is het meest bezochte onderdeel van de website.
Op 4 mei 2020 konden, vanwege de coronamaatregelen, veel fysieke herdenkingen bij oorlogsmonumenten niet
doorgaan. Daarom heeft het Nationaal Comité het dat jaar mogelijk gemaakt om via de Oorlogsmonumentendatabase
digitaal een bloem te leggen bij de monumenten in de database. Iedereen kon daarmee digitaal een bloem leggen bij het
monument waarmee zij zich verbonden voelen. Het digitaal bloemen leggen zal een blijvende traditie worden. Ook
kunnen mensen op monumentpagina’s hun persoonlijke verhaal achterlaten. Bijvoorbeeld over hun familielid dat
tijdens de oorlog om het leven is gekomen of een persoonlijke herinnering aan de oorlog of aan een herdenking.
Het comité wil de komende jaren meer gaan functioneren als netwerkorganisatie. Dit betekent ook dat het NC beter
zichtbaar wil zijn in het hele land. De oorlogsmonumenten en lokale comités spelen daarbij een belangrijke rol. Zo is er
al een koppeling tot stand gebracht tussen de database en de herdenkingskalender. Tot slot heeft de
Oorlogsmonumentendatabase een belangrijke rol binnen het educatieve project Adopteer een monument. De
vernieuwing van de database was dan ook noodzakelijk om deze projecten en doelstellingen te kunnen realiseren.
Daarnaast zijn er vanuit de vernieuwde database meer digitale mogelijkheden ontstaan om nieuwe doelgroepen te
bereiken en betrekken.
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Financieel beleid
Gehanteerde fondsenwervingsmethode
Jaarlijks wordt aan bedrijven die in het voorafgaande jaar een bijdrage hebben geleverd aan het Nationaal Fonds
gevraagd om hun bijdrage voor het komende jaar te continueren. Bestuursleden zetten zich actief in om nieuwe
bedrijven te benaderen om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Fonds. Het Nationaal Fonds wordt hierin
ondersteund door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Kengetallen
Werkelijk
2021
Bestedingen aan doelstelling / Totale lasten *1
Kosten beheer en administratie / Totale lasten *2
Wervingskosten / Totale lasten *3
Wervingskosten / Totale baten *4

88,3%
8,7%
3,0%
6,1%

Begroot
2021
96,2%
3,8%
0,0%
0,0%

Werkelijk
2020
89,5%
10,5%
0,0%
0,0%

*1 Verhouding tussen de totale bestedingen aan doelstelling en de totale lasten.
*2 Verhouding tussen de kosten van beheer en administratie en de totale lasten.
*3 Verhouding tussen de wervingskosten en de totale lasten.
*4 Verhouding tussen de wervingskosten en de totale baten.
In dit verslagjaar, 2021, is een tweetal bijdragen gedaan aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei inzake de
Oorlogsmonumentendatabase en de ontwikkeling van de communicatiecampagne 2021-2025. De kosten van beheer en
administratie zijn dit jaar hoger in verband met doorbelasting van salariskosten vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds Adopteer een Monument
Dit betreft de schenking van de in 2008 opgeheven Stichting Februari 1941. De gelden in dit bestemmingsfonds dienen
te worden besteed aan Adopteer een Monument en/of daaraan gerelateerde projecten.
De oorspronkelijke schenking bedroeg € 377.417. Ultimo 2021 bedraagt het bestemmingsfonds € 76.158. Er is in 2021
een bedrag van € 32.569 besteed aan het project Oorlogsmonumentendatabase.
Overige Reserves
Ultimo 2021 bedragen de reserves € 460.652. Het Nationaal Fonds streeft naar het aanhouden van een totaal aan
reserves van circa € 500.000 zodat een bijdrage van gemiddeld € 150.000 aan projecten gedurende drie jaar is
gewaarborgd.
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ANBI-status
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei, statutair gevestigd te Amsterdam, heeft sinds 2008 de ANBI status (Algemeen
Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 2012 aangemerkt als een culturele ANBI.

Governance
De leden van het bestuur hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur van het Nationaal Fonds
4 en 5 mei. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar. In 2021 zijn John Bakker (q.q.,
penningmeester Nationaal Comité 4 en 5 mei), Jan van Kooten (q.q. directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei) en één lid,
Gerdi Verbeet (q.q. voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), afgetreden. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun
jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei heeft tijdens hun
bestuursperiodes innovatieve ontwikkelingen doorgemaakt waar in de toekomst uiteraard verder op wordt
voortgebouwd. In de bestuursvergadering van 5 maart 2021 heeft het bestuur mw. drs. P.J.E. van Zuijlen (q.q.
penningmeester Nationaal Comité 4 en 5 mei) benoemd als penningmeester en mw. A.R. de Jong als secretaris (q.q.
directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei). In de bestuursvergadering van 19 november 2021 heeft het bestuur dhr. prof.dr.
W.B.H.J. van de Donk benoemd als lid (q.q. voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), en mw. mr. C. Goedvolk
benoemd als lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

Bestuur
mw. mr. S.M. Zijderveld, voorzitter
mw. P.W. Kruseman, vice-voorzitter
mw. drs. P.J.E. van Zuijlen, (q.q., penningmeester Nationaal Comité 4 en 5 mei)
mw. A.R. de Jong, (q.q., directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei)
dhr. D. Anbeek
dhr. H.H.J. Dijkhuizen
dhr. prof.dr. W.B.H.J. van de Donk (q.q. voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei)
mw. mr. C. Goedvolk
dhr. R. Mesman
mw. M.E.F. Rintel
dhr. drs. E.M. Robbe
dhr. ir. A.R. Wynaendts
Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben voorzitter, penningmeester en directeur qualitate qua zitting in het
bestuur. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Gemaakte reiskosten kunnen wel
worden vergoed.

Communicatie met belanghebbenden
Het Nationaal Fonds communiceert periodiek met deelnemende bedrijven en eventuele nieuwe deelnemende bedrijven.
Het Nationaal Fonds beschikt niet over een eigen website. Communicatie via internet verloopt via de website van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei (www.4en5mei.nl).
De intentie van het bestuur was om in het najaar van 2021 een inspiratiesessie voor CEO’s van deelnemende bedrijven
en als een breed scala aan andere mogelijk nieuwe deelnemers te organiseren om hen mee te nemen in de ambities van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei richting het lustrum 80 jaar vrijheid in 2025.
Vanwege de aanhoudende beperkende maatregelen eind 2021 is deze bijeenkomst uitgesteld naar 31 maart 2022.
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Vooruitblik 2022
Het afgelopen jaar hebben drieëntwintig bedrijven een financiële bijdrage geleverd. Een aantal bedrijven participeert in
het fonds voor een reeks van jaren. Bedrijven die in 2021 een bijdrage hebben geleverd worden in 2022 verzocht hun
deelname te continueren. Daarnaast worden ook nieuwe bedrijven benaderd door in 2022 weer actief te werven.
Er wordt hierbij specifiek aandacht besteed aan het betrekken van Nederlandse bedrijven bij de doelstellingen en
ambities van het fonds en het Nationaal Comité.
De gezamenlijke ambitie is om 5 mei breder te verankeren in de samenleving als Dag van de Vrijheid. Het fonds zal
vernieuwingen in het programma voor 5 mei financieel ondersteunen op basis van de door het Nationaal Comité voor te
leggen jaarlijkse innovatieve projectplannen. Het doel is om de 5 mei programmering verder te innoveren en
ontwikkelen, zodat losse programma’s veel meer één geheel vormen en opdat de inhoud meer wordt geladen. Daarnaast
zal erop worden ingezet om intensiever experts/ partners binnen het netwerk van het Nationaal Fonds te betrekken om
mee te denken op welke wijze het bedrijfsleven actiever kan bijdragen aan onze gezamenlijke doelstellingen voor 5
mei.
In 2022 is het fonds voornemens om specifiek de volgende drie projecten rondom de ontwikkeling van de Dag van de
Vrijheid te ondersteunen:
- het breder uitzetten van de Vrijheidsmaaltijden in Nederland;
- het doorvertalen van de nieuwe publiekscampagne naar handelingsperspectieven voor specifieke doelgroepen die
momenteel nog te weinig worden bereikt;
- de inzet van een extra Ambassadeur van de Vrijheid en het versterken van het Vrijheidsvuur als ritueel op 5 mei.

Begroting 2022
Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering stelt het bestuur van het Nationaal Fonds een jaarbegroting op. In de
vergadering van 19 november 2021 heeft het bestuur de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. De begroting is
gebaseerd op de doelstelling en het meerjarige beleidsplan van het Nationaal Fonds.
De doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan zijn te raadplegen op https://www.4en5mei.nl/over-hetcomite/nationaal-fonds-4-en-5-mei.

Pagina 8 van 18

De begroting voor 2022 is als volgt te specificeren:

Begroting
2022
€
Baten:
Bijdrage bedrijven

200.000

Totaal baten

200.000

Lasten:
Bijdrage aan projecten Nationaal Comité:
- Lustrumproject 75 jaar vrijheid
- Ontwikkeling communicatiecampagne 2021-2025
- Ontwikkeling Dag van de Vrijheid
Wervingskosten
Algemene kosten
Rente

30.000
120.000
12.000
37.000
1.000

Totaal lasten

200.000

Saldo baten en lasten

-

Amsterdam, 11 maart 2022
Het Bestuur
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
(na resultaatverdeling)

Toelichting

2021
€

2020
€

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen

1
1.1

10.000

-

2

797.586

803.289

807.586

803.289

76.158
460.652

108.899
562.486

536.810

671.385

270.776

131.904

807.586

803.289

Totaal

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds 'Adopteer'
Overige reserves

Kortlopende schulden

3
3.1
3.2

4

Totaal
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Staat van baten en lasten
Toelichting

Baten
Bijdrage bedrijven
Dotering voorziening
Vrijval voorziening
Som van de baten

6
7
7

Besteed aan doelstelling
8
Bijdrage aan projecten Nationaal Comité 4 en 5 mei:
- Ontwikkeling comm.campagne 2021-2025
- Oorlogsmonumentendatabase
- Lustrum project 75 jaar vrijheid

Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
T.l.v. Bestemmingsfonds 'Adopteer'
T.g.v. / t.l.v. Overige reserves

9
10

11

3.1
3.2

Werkelijk
2021
€

Begroot
2021
€

Werkelijk
2020
€

135.000
-5.000
130.000

170.000
170.000

166.240
-5.000
161.240

150.000
82.569
232.569

150.000
150.000

32.497
32.497

7.900
23.047
263.516

6.000
156.000

7.669
40.166

-133.516
-1.059
-134.575

14.000
-750
13.250

121.074
-488
120.587

-32.741
-101.834
-134.575
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-96
120.683
120.587

Kasstroomoverzicht

2021
€
Liquide middelen per 1 januari
Ontvangsten uit fondsenwerving
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer & administratie
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Eindsaldo liquide middelen

2020
€

803.289

705.026

120.000
-117.157
0
-7.487

161.240
-55.002
-7.487

-4.644
-1.059

98.751
-488

797.586

803.289
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Toelichting
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei, statutair gevestigd aan de Nieuwe Prinsengracht 89, 1018
VR te Amsterdam, is in de statuten omschreven als:
- Het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de jaarlijkse herdenking en viering van de bevrijding en het
daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam;
- Het actief betrekken van bedrijven in Nederland bij voormelde activiteiten.
Het Nationaal Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34144666, RSIN 809585169.
Het Nationaal Fonds heeft sinds 2008 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 2012
aangemerkt als een culturele ANBI.

Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling
Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2 en gaat uit van de continuïteit
van de stichting. Tenzij anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De in de
jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders vermeld, in hele Euro’s.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatsbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Begroting
De begroting is opgesteld op dezelfde grondslagen van resultaatsbepaling als de realisatie.
Balansposten
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden worden als langlopend verantwoord voor
zover de verwachte datum van betaling van deze schulden meer dan 12 maanden na balansdatum zal liggen.
Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden worden als kortlopend verantwoord voor
zover de verwachte datum van betaling van deze schulden minder dan 12 maanden na balansdatum zal liggen.
Staat van baten en lasten
Bestedingen aan doelstellingen worden voor de totale toezegging ineens ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben, uitgaande van de historische waarde.
Financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben.
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De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen voor hun functie geen vergoeding, anders
dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

2021
€
1

2020
€

Vorderingen

1.1 Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid

20.000
-10.000

5.000
-5.000

10.000

-

De post Debiteuren heeft betrekking op een bijdrage 2020 en 2021 die op balansdatum nog niet zijn ontvangen.
Voor beide posten is een voorziening getroffen.

2021
€
2

2020
€

Liquide middelen
ABN-AMRO
ING
ABN-AMRO Flexibel Sparen
ING Spaarrekening

412.420
48.330
114.790
222.046

341.001
125.197
114.790
222.302

797.586

803.289

Onder de liquide middelen zijn banktegoeden opgenomen die direct opeisbaar zijn.
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2021
€
3

2020
€

Reserves en fondsen

3.1 Bestemmingsfonds 'Adopteer' per 1 januari
Toegerekend saldo boekjaar
Toegerekend saldo financiële baten en lasten
Bestemmingsfonds 'Adopteer' per 31 december

3.2 Overige reserves per 1 januari
Toegerekend saldo boekjaar
Toegerekend saldo financiële baten en lasten
Overige reserves per 31 december

108.899
-32.569
-172

108.995
-96

76.158

108.899

562.486
-100.947
-887

441.803
121.074
-391

460.652

562.486

Het Bestemmingsfonds ‘Adopteer’ is overgedragen door de Stichting Februari 1941 en wordt door het Nationaal Fonds
beheerd. Ultimo 2021 bedraagt het bestemmingsfonds € 76.158. In 2021 is € 32.569 van de totale investering van
€ 82.569 onttrokken vanwege de investering in project Oorlogsmonumentendatabase, naast de toegerekende rente- en
bankkosten. De vernieuwing van de database is van belang voor het educatieve project Adopteer een Monument dat
door het comité wordt uitgevoerd. Onttrekkingen uit dit fonds zijn uitsluitend toegestaan voor het project ‘Adopteer een
Monument’.
Het Nationaal Fonds streeft naar het aanhouden van Overige reserves van circa € 500.000 zodat een bijdrage van
gemiddeld € 150.000 aan projecten gedurende drie jaar is gewaarborgd. Door de toezegging in 2018 van € 550.000 aan
het Lustrumproject 75 jaar vrijheid is de hoogte van de overige reserves onder het gewenste niveau gedaald. Over de
jaren 2019 en 2020 zijn geen toezeggingen gedaan, met uitzondering van project Levenslicht, waardoor de overige
reserves per ultimo 2021 weer bijna op het gewenste peil zijn.
Het saldo financiële baten en lasten wordt aan de betreffende reserve toegerekend naar rato van het aandeel van de
betreffende reserve in het totaal, ten opzichte van de reserves en fondsen aan het begin van het verslagjaar.
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2021
€
4

2020
€

Kortlopende schulden
Rekening-Courant Nationaal Comité 4 en 5 mei
Te betalen accountantskosten

263.276
7.500

124.644
7.260

270.776

131.904

De ultimo 2021 openstaande post van € 263.276 betreft de stand per balansdatum welke in 2022 via de rekeningcourant worden verrekend met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
De te betalen accountantskosten betreffen de kosten van de controle van de jaarrekening 2021. Deze worden in 2022
voldaan.
5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het Nationaal Fonds kent op balansdatum geen verplichtingen die niet in de balans per 31 december 2021 zijn
opgenomen.
6 Bijdrage bedrijven
In 2021 hebben in totaal 23 (2020: 27) bedrijven bijgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Samen levert dit een
bijdrage op van € 135.000. Dit betekent een vermindering ten opzichte van 2020 (€ 160.000), doordat enkele bedrijven
hebben besloten hun bijdrage niet te continueren vanwege minder financiële ruimte in de corona-periode.
7 Dotering en vrijval voorziening
Dit betreft de dotatie van de voorziening debiteuren. Het betreft één nieuwe vordering die op balansdatum nog niet is
ontvangen en waarvan de ontvangst onzeker is.
8 Besteed aan doelstelling
In 2021 heeft het bestuur een bijdrage toegekend aan het Nationaal Comité voor de herontwikkeling van de
communicatiecampagne van € 150.000. Daarnaast is een bijdrage toegekend van € 82.569 voor de vernieuwing van de
Oorlogsmonumentendatabase. Voor de verantwoording in de Reserves en fondsen verwijzen wij naar punt 3 op pagina
15.

9 Wervingskosten
Dit verslagjaar zijn kosten voor het relatiebeheer als wervingskosten doorbelast (€ 7.900). Er zijn geen verdere kosten
gemaakt voor het werven van nieuwe deelnemers. De geplande bijeenkomst in het najaar van 2021 is vanwege de
coronamaatregelen geannuleerd en zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.
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10 Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie bestaan uit accountantskosten voor de controle van het jaarverslag
(€ 9.234) en doorbelaste personele kosten (€ 13.813). De ondersteuning voor de coördinatie, de administratie en het
secretariaat worden verzorgd door het Nationaal Comité, die hiervoor vanaf dit verslagjaar kosten doorbelast.

11 Saldo van financiële baten en lasten
Dit betreft de rente- en bankkosten behorende bij de liquide middelen die het fonds aanhoudt.

Amsterdam, 11 maart 2022

Het Bestuur
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei te Amsterdam.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei te
Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C2
Kleine fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
• het bestuursverslag.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zijnde het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 30 maart 2022

Dubois & Co. Registeraccountants

ValidSigned door G. Visser RA
op 30-03-2022
G. Visser RA
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